Sportovní klub Hranice – atletika
za finanční podpory Olomouckého kraje, města Hranic a sponzorů pořádá:

42. ročník Hranické dvacítky a 46. ročník Běhu vítězství
Hlavní závod Hranické dvacítky je zařazen do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje.
Závody žákovských kategorií jsou zařazeny do Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje.

Propozice závodu s mapami tratí a výsledky závodu na www.atletikahranice.cz
Místo konání:
Pořadatel:
Datum konání:
Závodní kancelář:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Přihlášky:

Startovné:
Podmínka účasti:
Parkování:

Šatny:
Občerstvení:
Startovní čísla:

Stadion SK Hranice a jeho okolí, polesí SLŠ Hranice
SK Hranice – oddíl atletiky
Sobota 6. 4. 2013
v restauraci Gól v přízemí tribuny – otevřeno od 8:00 hod.
Jana Černá
Věra Mrázová
Písemně na adresu: Klára Úlehlová, Přátelství 1368, 753 01 Hranice
E-mail: atletika.hranice@seznam.cz nebo nejpozději 1 hod. před startem
kategorie v závodní kanceláři. Informace také na tel.: 777 212 416.
Žactvo 10 Kč, dorost, junioři a dospělí 25 Kč, muži a ženy 20 km – 60 Kč
(žactvo, dorost, junioři hranických sportovních klubů a škol zdarma)
Za lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku odpovídá vysílající složka
Osobní auta: na parkovišti Motošín v sobotu zdarma, ve slepé ulici
Kropáčova (vjezd z Mostní ul.), na parkovištích za Sokolovnou (Tyršova
ulici) a před házenkářskou halou TJ Cement (Žáčkova ul.)
Autobusy: Uvnitř stadionu podél montované ocelové tribuny.
V tribuně stadionu.
Na trati 20 km občerstvovací stanice, na stadionu čaj pro všechny
kategorie zdarma. Na stadionu otevřena restaurace Gól a na Plovárně.
Všechny kategorie startují s plátěnými čísly, závodníci na 20 km
s jednorázovými čísly.

Časový rozvrh:
9:00 hod.
prďoši – dívky (2008 a mladší)
9:10 hod.
prďoši – hoši (2008 a mladší)
9:20 hod.
nejmladší dívky (2006–2007)
9:30 hod.
nejmladší hoši (2006–2007)
9:40 hod.
přípravka dívky (2004–2005)
9:50 hod.
přípravka hoši (2004–2005)
9:55 hod.
první blok vyhlašování
10:00 hod. předžačky (2002–2003)
10:10 hod. předžáci (2002–2003)
10:20 hod. žákyně mladší (2000–2001)
10:30 hod. žáci mladší (2000–2001)
10:40 hod. žákyně starší (1998–99)
10:50 hod. žáci starší (1998–99)
11:05 hod. druhý blok vyhlašování
11:15 hod. dorostenky (1996–97), juniorky (1994–95), ženy (1993 a starší)
11:35 hod. dorostenci (1996–97), junioři (1994–95), muži (1993 a starší)
12:00 hod. muži: vytrvalci A do 39 let (1974 a mladší)
vytrvalci B 40 – 49 let (1973–1964)
vytrvalci C 50 – 59 let (1963–1954)
vytrvalci D 60 – 69 let (1953–1944)
vytrvalci E 70 let a více (1943 a starší)
ženy: vytrvalkyně F do 34 let (1979 a mladší)
vytrvalkyně G 35 let – 44 let (1978–1969)
vytrvalkyně H 45 let a více (1968 a starší)
12:10 hod. třetí blok vyhlašování
14:00 hod. čtvrtý blok vyhlašování
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Traťový rekord:
Trať a povrch:

20 km muži – Karel David 1:03:37 (1989)
20 km ženy – Zdeňka Holišová 1:17:39 (2004)
Běh vítězství – do 500 m na stadionu (povrch Conipur – možno použít
tretry s délkou hřebů do 7mm), od 1000 m smíšený povrch (Conipur,
asfalt, tráva)
Hranická dvacítka – lesní cesty v polesí SLŠ Hranice, cca 2 000 m asfalt

Ceny:
Kategorie A: diplom a peněžní ceny:
1. místo věcná cena + 1000 Kč
2. místo 800 Kč
3. místo 600 Kč
4. místo 500 Kč
5. místo 400 Kč
6. místo 300 Kč
7. místo 200 Kč
Kategorie B: diplom a peněžní ceny:
1. místo věcná cena + 800 Kč
2. místo 600 Kč
3. místo 500 Kč
4. místo 400 Kč
5. místo 300 Kč
6. místo 200 Kč
7. místo 100 Kč
Kategorie C – H: diplom a peněžní ceny:
1. místo věcná cena + 700 Kč
2. místo 500 Kč
3. místo 300 Kč
4. místo 200 Kč
mílaři: dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, muži, ženy – diplom a peněžní ceny:
1. místo věcná cena + 500 Kč
2. místo 300 Kč
3. místo 200 Kč
Ostatní kategorie, diplom a věcné ceny (do ml. žáků včetně) 1. až 5. místo, ostatní
1. až 3. místo.
Protesty: Nutno podat do 15 minut po vyhlášení výsledků závodu hlavnímu rozhodčímu
s vkladem 100 Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch SK Hranice – oddíl atletiky.
Upozornění: Závody nad 1000m a hlavní závod na 20 km se běží částečně po komunikacích
za omezeného provozu, závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Ing. Jan Milas
předseda oddílu atletiky

Jana Černá
ředitel závodu

!!! Srdečně zvou pořadatelé !!!
V průběhu závodu prodej výrobků zn. Asics za zvýhodněné ceny

